
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ, Primer testimoni de la fe a Girona  

 

Sant Feliu, avui  
 

HIMNE LITÚRGIC "FONS DEUS VITÆ PERENNIS" (s. VII) 
Traducció de Mn. Andreu Soler i Solei                            (continuació)  

 

Van intentar esquarterar-lo, a quatre muls ben fermat;  
 van llançar-lo a les onades perquè morís ofegat.  
 Però un àngel va salvar-lo. Déu sempre en sigui lloat! 
 

Amb fortalesa indicible va sofrir un cruel turment:  
 els assots i les cadenes i el garfi d'ungla punyent.  
 Ja desfet del cos, volava cap al cel plàcidament. 
 

Oh Girona benaurada, feliç i noble ciutat!  
 De cap mal no tens temença amb un Màrtir tan preuat.  
 Assoleix ço que demana tothom que s'hi ha encomanat. 
 

Dominat per la potència del bon Déu totpoderós,  
 res no pot aquí el diable, impotent i rabiós.  
 Fum i cendra amb què amenaça no el faran més vigorós. 
 

És del cel que aquí davalla la salut que no té preu.  
 Aquí el mut obté la parla i la vista el qui no hi veu.  
 Aquí el sord troba l'oïda i aquí el coix saltar veureu. 
 

Venim, doncs, a demanar-vos, oh divina Trinitat!  
 que, pel prec del nostre Màrtir ens renteu de tot pecat;  
 que allunyeu tota malura i ens doneu prosperitat. 
 

Brilli el clergue amb vida santa, sigui sant el sacerdot,  
 i que el poble que us suplica vegi atès sempre el seu vot.  
 Sant Feliu Patró benigne sigui sempre amb tot devot. 
 

Rebi el Pare l'alta glòria, i el Fill i l'Esperit Sant.  
 Rebin poder i lloança i agraïment incessant;  
 així el món canta el Déu únic enllà dels segles rodant. 
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DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY (C) 
 

“NO PODEU SERVIR DÉU I LES RIQUESES” 
 

egur que moltes vegades hem sentit –i fins i tot hem dit– 
aquest adagi: no es pot anar pel món sense diners. I 
malauradament és veritat. Necessitem els diners. Però, 
alerta!  

Les lectures de la Paraula de Déu que acabem d’escoltar ens 
ensenyen que no hem de ser servidors de les riqueses. Si de cas ens 
n’hem de saber servir.  
El nostre món ens ensinistra a guanyar diners, a tenir-ne més, a fer 
negocis, a disposar d’una bona economia... Tot és bo, si es fa a fi de 
bé. Però, torno a dir-ho: Alerta! Podem caure en la idolatria del diner, 
convertir-lo en el nostre amo i senyor, esdevenir-ne esclaus.  
El text evangèlic d’avui es pot resumir en ben poques paraules: Jesús 
ens adverteix que, si som capaços de fer tants comptes per guanyar 
uns béns que passen, com no en sabrem fer per guanyar els béns 
eterns?  
Amb la mateixa astúcia d’aquell administrador hauríem de saber 
actuar per guanyar el tresor de més preu: Déu mateix i la vida eterna.  
Els negocis de Déu són els de la renúncia, els de saber compartir, els 
de la pobresa i l’austeritat de vida. 
Els cristians, cada u personalment i tots col·lectivament, hem de 
donar testimoni d’austeritat, i més en temps de crisi.  
Seria una manera ben efectiva de fer front a greus injustícies socials 
que també avui, com en temps del profeta Amós (primera lectura), 
encara es cometen.  
Quantes trampes no es fan, quants negocis bruts, quanta corrupció a 
tots nivells. Els cristians hauríem d’estar ben lluny de tot això. No 
podem col·laborar en aquesta mena d’economia.  

S 



La nostra manera de viure austera i simple, hauria de ser la millor 
garantia que ens estimem més guanyar el tresor que no es rovella, ni 
les arnes el fan malbé, que no pas el diner mal adquirit.  
Encomanem-ho al Senyor en la pregària al nostre Déu “que vol que 
tots els homes se salvin” (segona lectura).  
Que la nostra trobada d’avui ens faci sentir més solidaris dels pobres 
i ens ajudi a saber compartir amb joia i simplicitat el que tenim i el 
que som, sense envejar res més del que necessitem.■  

 

* * * * * * * 
 

EL DÉU, DINER 
 

Tota religió té un déu. Cap al 1936, Keynes, en la seva Teoria general de 
l’ocupació, l’interès i els diners, va parlar dels diners com a déu: totes les 
funcions que antany exercia Déu les exerceixen avui els diners. Keynes 
subratlla que no parla simplement de la riquesa sinó dels diners trinco-
trinco (la liquiditat), que permeten la disponibilitat immediata i 
l’especulació. Aquest diner: a) dóna seguretat i garanteix el futur: se’n 
valen aquelles paraules del salmista: “Us estimo, Senyor, vos sou la meva 
roca, la meva fortalesa”. b) Dóna seguretat perquè és totpoderós i 
omnipresent: no hi ha res que no pugui aconseguir-se sense ell. Finalment 
c) el diner és fecund: en el capitalisme financer els diners ja no s’utilitzen 
com a mitjà per crear riquesa sinó que ells mateixos produeixen més 
diners: “Especular resulta llavors més lucratiu que invertir” (per això els 
bancs ja no donen crèdits). A tot això hi podríem afegir d) que avui els 
diners també són invisibles, com Déu, malgrat el seu poder i la seva 
omnipresència. Resumint: si els diners són l’últim punt de referència, bé 
se’n pot parlar com “l’ésser necessari” (clàssic terme metafísic per 
designar Déu). En les albors del capitalisme, els diners es converteixen en 
una ocasió per crear riquesa: si et deixo uns diners evito comprar-me amb 
ells un camp que podria conrear, o muntar una petita indústria. El préstec 
em priva d’un benefici i sembla legítim que, en tornar-lo, se’m doni alguna 
compensació per aquest guany perdut. Amb l’economia especulativa 
financera, la cosa torna a canviar: els diners ja no són una oportunitat 
perquè jo creï riquesa, sinó que ells mateixos són fecunds: amb menys 
riscos i amb percentatges de guany més alts. Això serà una gran mentida, 
però funciona fins que esclata la crisi. Conclusió: Els cristians hauríem de 
manifestar el Déu veritable amb una recta conducta en qüestions 
econòmiques.                                                                   J.I. Gonzalez Faus. 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.  

Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 17:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 18:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Família Marquès Lladó 
Dilluns, 19:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 20:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 21:  18,30: Família Masó – Aragó 
Dijous, 22:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 23: 18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 24:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 25:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Intenció particular 
 

* * * * * * * 
 

CONFESSIONS 
Cada dia: 18’00 – 18’25. Diumenges: 11’45 – 11’55 i 18’00 – 18’25. 

 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 – 13’00 i de 17’00 – 18’00 i a hores convingudes 

 
 

INSCRIPCIONS CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ 
Cada dijous, de 12 a 13 o bé de 17 a 18 resta oberta al Despatx 
Parroquial la Inscripció per als nens i nenes que han de fer la 

Catequesi de preparació per a la Primera Comunió. 
 
 

HA REBUT EL BAPTISME 
Pep Armangué Usan 

 
 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Aleix Fort Pal amb Eva Díaz Balbàs 


